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Resumo 
Neste texto, são apresentados os fundamentos teóricos de uma pesquisa em 
desenvolvimento, que tem o objetivo de analisar os motivos da escolha pela atividade 
profissional da docência no ensino superior, que conferem sentido pessoal para 
exercê-la. Trata-se da escolha dessa profissão por indivíduos que não possuem 
formação específica para essa atividade profissional. Organizar a sua atividade 
profissional é uma necessidade que se apresenta a cada sujeito em particular. Na 
contemporaneidade, isso se apresenta com dificuldades para muitos. Também ocorre 
na relação dos professores com sua escolha profissional. Hoje se constatam 
fenômenos relacionados à diminuição do interesse pela profissão por parte dos 
profissionais que se formam para a docência. Entretanto, há profissionais que não se 
formaram para a docência, mas que a escolhem como atividade profissional. 

Abstract 
In this paper, we present the theoretical foundations of research in development that 
aims to analyze the reasons for the choice of occupation for teaching in higher 
education, which give personal meaning to exercise it. It is the choice of this profession 
for individuals who lack training for this occupation. Organize your professional activity 
is a need that presents itself to each particular subject. In contemporary times, this 
presents difficulties for many. Also occurs in the relationship between teachers and 
their professional choice. Today not exhibit phenomena related to decreased interest 
in the profession by professionals who graduate for teaching. However, there are 
professionals who have not graduated to teaching, but who choose it as a professional 
activity. 

Introdução 
O professor, assim como outros profissionais, vem organizando ao longo da história a 
sua atividade profissional, processo para o qual concorrem interesses diversos e 
normatizações sobre as quais nem sempre tem controle.  
A sua atividade possui um significado social, passível de mudanças ao longo do tempo. 
Percebe-se que, na contemporaneidade, inúmeros fenômenos se ligam a essa 
atividade, que contribuem para modelá-la.  
A proposta aqui apresentada é de expor os fundamentos teóricos de uma pesquisa em 
desenvolvimento, que tem o objetivo de analisar os motivos da escolha pela atividade 
profissional da docência no ensino superior, que conferem sentido pessoal para 
exercê-la. Trata-se da escolha dessa profissão por indivíduos que não possuem 
formação específica para essa atividade profissional. 
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Os motivos que guiam esses sujeitos a desenvolverem essa atividade profissional 
podem ser extrínsecos (externos – necessidade de sobreviver e necessidades 
materiais) e os intrínsecos (que são internos a ela e correspondentes ao seu objeto).  
Os motivos intrínsecos à atividade profissional são os que conferem sentido pessoal 
aos sujeitos para que eles a exerçam. A ausência desses sentidos gera sofrimento e 
não identificação com a atividade exercida.  
Organizar a sua atividade profissional é uma necessidade que se apresenta a cada 
sujeito em particular. Na contemporaneidade, isso se apresenta com dificuldades para 
muitos. Também ocorre na relação dos professores com sua escolha profissional. Hoje 
se constatam fenômenos relacionados à diminuição do interesse pela profissão por 
parte dos profissionais que se formam para a docência. Entretanto, há profissionais 
que não se formaram para a docência, mas que a escolhem como atividade 
profissional.  
Para se compreender os sentidos pessoais atribuídos por esses profissionais a tal 
atividade é de suma importância compreender os motivos que os levaram a escolhê-la. 
Muitas vezes esse sentido não se encontra com o significado social dessa atividade, o 
que pode gerar insatisfação profissional dentre outros desdobramentos.  
Na presente pesquisa o sujeito estudado é o professor do ensino superior que por sua 
vez possui uma função social extremamente importante, uma vez que ele tem a 
responsabilidade de formar novos profissionais para atuação em uma profissão 
específica. Ou seja, um trabalhador formando outro trabalhador. O objeto de estudo 
diz respeito aos sentidos que professores do ensino superior conferem à sua atividade 
profissional. 
Para que a tarefa de formar novos profissionais seja legitimada, os sentidos para a 
atuação como docente precisam ser construídos, e essa construção inicia-se nos 
motivos que ele tem para realizá-la, as múltiplas necessidades que ele busca satisfazer 
por meio do seu exercício: sociais, culturais, biológicas, materiais e imateriais. 

Docência no ensino superior e a prática docente por não licenciados 
Este tópico apresentará, de maneira sucinta, a construção histórica da docência no 
ensino superior e a prática dos profissionais docentes não licenciados no Brasil até o 
século XXI. A breve construção histórica, aqui apresentada, terá como objetivo 
resgatar a forma que a docência no ensino superior foi construída, contribuindo para 
uma melhor compreensão do cenário atual. 
As primeiras escolas no Brasil iniciam-se na era colonial (1570) com os colégios jesuítas 
da Bahia com o foco na educação dos colonos, na atividade missionária, no ensino das 
primeiras letras, na formação religiosa e na preparação para os estudos superiores em 
cursos direcionados para profissões liberais em universidades europeias. Em 1572, 
ainda na Bahia, iniciam-se os primeiros cursos de Filosofia, Artes e Teologia, destinados 
às classes sociais dominantes. Esse sistema de ensino é extinto, no país, em 1759 com 
a expulsão dos jesuítas por iniciativa do Marquês de Pombal, primeiro ministro do rei 
de Portugal, por razões político-econômicas, deixando uma lacuna no ensino superior 
do Brasil (Rolindo, 2008). 
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Com a transferência do Corte Portuguesa para o Brasil (1808), em razão das ofensivas 
napoleônicas, surge uma forte preocupação do governo com a formação intelectual e 
política da elite, surgindo as primeiras escolas de ensino superior. Essas são voltadas 
para formar profissionais para as áreas da Medicina, Engenharia e Direito. Os 
professores nessas escolas e dessa época detinham cátedras vitalícias e eram 
escolhidos por serem profissionais com notório conhecimento (Rolindo, 2008). 
Nesse contexto, o ensino superior no Brasil se estruturava para atender demandas 
específicas. Segundo Fávero, “[...] as primeiras escolas superiores brasileiras nasceram 
e se estruturaram com um caráter nitidamente prático e imediatista” (Fávero, 1980, 
p.21). 
O ensino superior no país passa por expansão a partir da Constituição da República de 
1891 e com a abertura das instituições privadas. O número de escolas aumentou e o 
ensino apresentou melhoria na sua qualidade (Fávero, 1980). 
Os professores continuavam selecionados pelas instituições por serem considerados 
profissionais com saberes reconhecidos socialmente, pois imperava a crença pautada 
no fundamento de que quem sabe fazer, sabe ensinar. Assim, os professores que 
possuíam cátedras – inteligência quase restrita sobre a matéria e sobre a sua área de 
ensino - as ocupavam até a sua aposentadoria ou afastamento da atividade 
profissional.  
No ano de 1950, com a criação da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior, surge a preocupação com a qualificação docente, com a 
criação dos cursos de pós-graduação. Nesse contexto o profissional para dar aulas nas 
universidades precisa possuir especialização. Os professores catedráticos, por sua vez, 
indicavam os melhores alunos da classe para se tornarem professores (Fávero, 1980) 
As exigências de formação específica qualificada para o exercício da profissão docente 
de nível superior foram aumentando. Contudo, segundo Carvalho (1992), para atuar 
nos mais altos graus de ensino decresciam as exigências pedagógicas. Segundo o autor, 
não havia nenhum critério formal para o exercício da docência nas universidades.  
A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, a 
formalização para o exercício da docência nas universidades fica um pouco mais 
definida. Regulamentou-se que seria necessário que um terço do corpo docente, pelo 
menos, deveria ter titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, não especificando, 
porém, nenhuma exigência no que se refere à formação pedagógica. 
Conforme análise desenvolvida por Oliveira (2011), na sua tese de doutorado, de um 
modo geral: 

[...] os professores universitários não iniciam a carreira como professores conhecendo as 
discussões sobre propostas pedagógicas, currículo, avaliações, dentre outros elementos que se 
fazem presentes nas discussões sobre o ensino-aprendizagem. Ao se iniciarem na docência 
universitária, muitas vezes, já chegam com estes dispositivos previamente aprovados, ficando 
para eles apenas o papel de executar as ementas das disciplinas elaboradas anteriormente à 
sua admissão. (Oliveira, 2011, p.18) 

 
Elementos da construção história apresentada indicam serem os focos principais, na 
seleção docente nas universidades, a experiência profissional, a formação específica 
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para a(s) disciplina(s) a ser(em) ministradas, a titulação de especialista, mestre ou 
doutor. Não sendo exigida desses profissionais formação pedagógica e conhecimentos 
relativos à prática docente.  
Segundo Gil (1997, apud Oliveira, 2011, p.20), “A maioria dos professores brasileiros 
que lecionam em estabelecimentos de Ensino Superior, embora possuam Pós-
graduação, muitas vezes não passam por qualquer processo sistematizado de 
formação pedagógica”.  
Para Benedito (1995) a problemática da falta de formação pedagógica dos professores 
se coloca da seguinte forma: 

[...] o professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo de socialização em parte 
intuitiva, autodidata ou (...) seguindo a rotina dos outros. Isso se explica, sem dúvida, devido a 
uma inexistência de uma formação específica como professor universitário. Nesse processo, 
joga um papel mais ou menos importante sua própria experiência como aluno, o modelo de 
ensino que predomina no sistema universitário e as relações de seus alunos, embora não há 
que se descartar a capacidade autodidata do professorado. Mas ela é insuficiente. (Benedito, 
1995, p.131)  

 
A qualificação docente é um processo constante, que não acontece apenas nas 
escolas, mas em diversos espaços sociais. A prática docente não se restringe apenas 
aos limites da sala de aula e à transmissão de conteúdos disciplinares. Ela se compõe, 
sobretudo, de um conjunto de técnicas, conhecimentos, habilidades e estratégias 
utilizadas para que o educando compreenda os conteúdos necessários à sua atividade 
profissional e ação transformadora da sua realidade local e global.  
Para Oliveira (2011) o desenvolvimento profissional docente é definido por Ramalho, 
 uñez e Gauthier como “[...] capacidade da autonomia profissional compartilhada e de 
gestão educativa dos professores no contexto de mudanças, baseada na reflexão, na 
pesquisa, na crítica dentre os grupos de trabalho profissional”. (Ramalho, Nuñez, 
Gauthier, 2003, p. 68).  
Para que o profissional docente se desenvolva é importante a reflexão sobre a sua 
prática docente com os grupos de trabalho e a gestão dos processos escolares no 
contexto social que ele está inserido. A qualificação profissional segundo Aranha e 
Machado (in: Fidalgo, Machado, 2000, p.274) corresponde “à ação de se qualificar 
profissionalmente; à formação considerada apropriada para uma função técnica 
especializada; ao conjunto dos conhecimentos e habilidades adquiridos para o 
exercício de uma profissão”.  
A qualificação profissional requerida para uma determinada atividade profissional 
está, segundo as autoras Aranha e Machado, “dentro de um quadro amplo de 
relações, no qual se inscrevem as que o trabalhador guarda com os objetos de seu 
conhecimento e com as expectativas sociais sobre o que deve conhecer, saber fazer, e 
como deve se comportar”. (in: Fidalgo, Machado, 2000, p. 274).  
A partir do Decreto n° 6.096 de 24 de abril de 2007, o então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva propõe um Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI), reconhecendo o papel estratégico dessas instituições. A proposta implicou 
em aumento do acesso de jovens de 18 a 24 anos à universidades pública, uma 
necessidade frente aos novos desafios do século XXI (Oliveira, 2011).  
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Tais desafios foram esquematizados por Oliveira (2011) nas seguintes ações principais: 
x A adequação acadêmica da universidade, em seus aspectos qualitativos e 

quantitativos, às novas demandas e aos novos papéis e contextos globais 
advindos da sociedade do conhecimento que está cada vez mais forte no 
decorrer dessa primeira década do século XXI.  

x A formação, estratégica, de mão-de-obra qualificada para as necessidades 
sociais, econômicas e ecológicas nacionais do novo ciclo de crescimento e 
desenvolvimento que se expressa atualmente no país; 

x A produção de conhecimento científico, tecnológico e de inovação para inserir 
o país, com soberania, na nova ordem mundial do conhecimento que se 
estabelece do Século XXI (Oliveira, 2011, p.24) 

Frente a esse cenário, Oliveira (2011) ressalta como importantes mudanças e dilemas a 
implantação do REUNI, o aumento da dedicação dos professores, a agenda de 
avaliações no ensino superior como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE), a exigência de participação docente no planejamento e gestão das 
instituições e cursos. Segundo a autora,  

Para o professor existem cada vez mais atribuições e menos melhoria das condições de 
realização, ocasionando, dessa forma o não cumprimento das metas estabelecidas diante do 
conflito existente entre múltiplos papeis a serem desempenhados pelos docentes universitários 
(Oliveira, 2011, p.26). 

 
Além das exigências sociais, institucionais, governamentais ainda existem as exigências 
pessoais que fazem parte do ideal docente, que segundo Oliveira (2011) são 
sentimentos como: 

x Atender às necessidades dos alunos diante das dificuldades por eles 
apresentadas;  

x Dedicar-se integralmente às suas atividades acadêmicas de modo que elas não 
interfiram nas outras áreas de sua vida;  

x Desenvolver pesquisas e divulgar seus resultados em espaços de grande 
circulação junto à comunidade científica;  

x Planejar e desenvolver aulas motivadoras e sempre inovadoras diante das 
constantes produções existentes em sua área de ensino (Oliveira, 2011, p. 30) 

Oliveira destaca que, nos âmbitos externos, existe uma série de exigências e 
expectativas quanto à ação do professor nas universidades, mas no nível interno várias 
questões se colocam e reforçam a necessidade de reflexão dos significados e 
representações sociais do trabalho docente. O próximo tópico se dedicará a essa 
discussão. 

 

Representações e significados sociais da profissão docente no ensino superior 
Com o objetivo de compreender melhor os significados e representações sociais da 
profissão docente inicia-se essa explanação a partir do conceito de identidade 
docente. Segundo Garcia; Hypólito e Santos (2005, p.48),  
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Por identidade profissional docente entendem-se as posições de sujeito que são atribuídas, por 
diferentes discursos e agentes sociais, aos professores e às professoras no exercício de suas 
funções em contextos laborais concretos. Refere-se ainda ao conjunto das representações 
colocadas em circulação pelos discursos relativos aos modos de ser e agir dos professores e 
professoras no exercício de suas funções em instituições educacionais, mais ou menos 
complexas e burocráticas.  

 
Segundo Gauthier (2000), conforme Bauer (2014, p. 10), a construção da 
profissionalização docente se dá na relação entre o processo interno de construção de 
uma profissionalidade e o processo externo relativo ao profissionalismo. O primeiro se 
refere ao “desenvolvimento das competências necessárias de uma profissão, que se 
manifestam como um conjunto de características” e, profissionalismo, “[...] faz 
referência à reivindicação de um status social distinto dentro da divisão social do 
trabalho”, sendo que esses dois processos se articulam de formas diferentes, mas 
complementares.  
Para Oliveira (2011, p. 34), “O profissionalismo parte do processo que conduz ao 
reconhecimento social da docência, na sustentabilidade de suas ações na ética, no agir 
profissional, e na mobilização de recursos implícitos à profissionalidade”. Segundo a 
autora,  

“[...] a busca pelo status social não significa considerar a docência apenas como uma atividade – 
a noção de status, no sentido por nós utilizado, não corresponde ao sentido jurídico ou 
contratual que pode definir legalmente a situação do trabalhador” (Oliveira, 2011, p.34). 

 
Para ela, significa considerar acima de tudo a “[...] construção de uma identidade do 
trabalhador dentro da organização trabalhista e social” (Oliveira, 2011, p. 34). 
A autora completa com o aporte de Dubar, citado por Tardif e Lassard (2005, p.50), 
segundo o qual “o profissionalismo docente não pode ser compreendido como algo 
‘dado’, pois se trata de uma construção que remete às ações de ‘agentes ativos 
capazes de justificar as suas práticas e dar coerência às suas escolhas’”.  esse 
processo, ela destaca as lutas por valorização, reconhecimento em espaços públicos e 
políticos, com o objetivo de mostrar que o trabalho docente deve ser desenvolvido por 
quem possui especialidade para ser professor e não por um profissional qualquer. 
(Oliveira, 2011, p. 34) 
Referindo-se a Libâneo (2001) e a Sacristan (1991), Oliveira (2011) explica que a 
profissionalização docente pode ser compreendida: 

[...] como um conjunto de requisitos pessoais e profissionais que tornam alguém professor ou 
professora. Dentre os requisitos que devem ser considerados está a atividade de ser professor, 
que não pode ser separada das condições pedagógicas, culturais e sociais pois elas são 
subjacentes às formas de pensar e agir do indivíduo. (Oliveira, 2011, p. 35)  

 
Assim sendo, a docência é uma das facetas que constituem um indivíduo que exerce 
essa atividade. Para além desse papel social, ele assume também diversos papeis 
sociais, que exigem desse sujeito uma dedicação menor ou maior, mas não menos 
importante. Dessa forma, envolve os sentidos que o sujeito atribui a cada papel e à sua 
forma de ação na sociedade (Oliveira, 2011). 
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Segundo Leontiev (1978), a consciência humana é formada por elementos das 
sensações, imagens de percepção e representações – conteúdo sensível, que produz a 
base de suas condições. Para a compreensão da especificidade desses elementos, que 
representam parte da formação da consciência, é necessário considerar as dimensões 
dos significados e dos sentidos.  
Asbahr (2014, p. 268), a partir da leitura de Leontiev (1978), explica que: “As 
significações sociais devem ser compreendidas como a síntese das práticas sociais 
conjuntas, a forma ideal de existência no mundo objetal”. Lembra que Leontiev (1978) 
afirma a consciência como o reflexo da realidade “refratada através do prisma das 
significações e dos conceitos linguísticos, elaborados socialmente” (Asbahr, 2014, p. 
268) 
Assim, as representações são mediadoras da relação do homem com o mundo, ou 
seja, “são o reflexo da realidade elaborada historicamente pela humanidade sob a 
forma de conceitos, saberes e modos de ação, independentemente da relação 
individual que os homens estabeleçam com ela.” (Asbahr, 2014, p. 268) 
Leontiev (1978) ressalta que o sistema de representações já está pronto quando o 
sujeito nasce, mas está em constante transformação. Assim o sujeito vai se 
apropriando e significando tais representações, independente do sentido pessoal que 
possa ter para ele. Nessa relação entre representações e significados atribuídos à 
atividade docente, os sujeitos também construindo seus sentidos pessoais por meio 
das suas expectativas, sonhos, desejos e maneiras de conceber tal atividade.  
Dessa forma, a busca passa a ser do que é representado e não necessariamente do que 
de fato se apresenta no “real”. Essa relação é definida pela psicologia clássica como 
“mediação entre conceito (ideia) e objeto, transferência do exterior para o interior” e 
não significa segundo Moscovici (1978) em replicá-lo, mas recriá-lo e reconstruí-lo e tal 
processo seria fruto das relações humanas – sujeito-sujeito, sujeito-sociedade, sujeito-
instituição em um dado momento histórico em uma mesma cultura (Santos, 2010, p. 
31)  
Santos (2010), na sua dissertação de mestrado, utiliza as proposições de Basso (1997) 
para explicar a relação de significados e sentidos do trabalho docente como uma 
“articulação dialética entre as condições subjetivas (interesse, vocação, amor) e as 
condições objetivas (troca de experiências, jornada de trabalho, salário)” e tal 
articulação seria a forma de começar a compreender o trabalho docente e possíveis 
mudanças na prática, transformações (Santos, 2010, p.21) 
Outro aspecto analisado por Santos (2010) se refere à hierarquização docente a partir 
das representações sociais por alunos licenciados. Em estudo sobre o assunto, Lustosa, 
Carvalho e Sales (2007) encontraram resultados que revelam existir uma 
hierarquização na profissão docente, de modo que os professores do ensino superior 
ocupariam o topo da pirâmide por trabalharem em instituições de ensino melhor 
equipadas. Na base da pirâmide, se encontrariam os professores da educação básica, 
representados como profissionais que trabalham em situação precária. Com menor 
valorização profissional, o desejo dos futuros profissionais seria o de atingir o topo 
dessa pirâmide e atuar no ensino superior (Santos, 2011). 
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Santos (2011) diz que o processo de representação social se apresenta em três 
diferentes níveis: 

(1) cognitivo que corresponde ao acesso desigual dos interesses, informações ou implicação 
dos sujeitos e a necessidade de agir em relação aos outros; (2) formação das representações 
sociais referindo-se aos fenômenos de objetivação e ancoragem; e (3) edificação das condutas, 
que são as atitudes, estereótipos e opiniões. É neste sentido que o aspecto processual da 
representação social modela o mundo ou torna familiar aquilo que é estranho ou distante, 
compatibilizando diversas possibilidades linguísticas e intelectuais e possibilitando a 
constituição de uma lógica para a organização da vida cotidiana. A representação social nos 
guia de maneira a definir os diferentes aspectos da realidade de todos os dias, de maneira a 
interpretar, interferir sobre eles e, se for o caso, tomar uma posição a seu respeito e defendê-
los (Santos, 2010, p. 33). 

 
É na lógica da organização da vida cotidiana, que a atividade profissional se organiza 
partindo das representações sociais construídas e da atribuição de sentido pessoal que 
o profissional atribui a essa atividade. Os motivos são o motor desse processo.  

Considerações finais 
Neste texto, buscou-se apresentar fundamentos teóricos que orientam uma pesquisa 
em curso sobre a escolha da profissão de docente do ensino superior. Têm-se como 
ponto de partida as referências históricas sobre essa atividade e seus desafios na 
contemporaneidade.  
A pesquisa em desenvolvimento focaliza, especialmente, os motivos dessa escolha, 
que conferem sentido pessoal para exercer tal atividade. Atenção especial se volta aos 
motivos que indivíduos não possuidores de formação pedagógica manifestam para tê-
la escolhido.  
Esse estudo tem sua importância justificada, dentre outras, pela contribuição que 
possa oferecer ao desenvolvimento de políticas e programas destinados ao 
desenvolvimento profissional do docente de ensino superior.  
Os desafios para o exercício dessa profissão têm se tornado mais complexos e maiores. 
Para respondê-los à altura é fundamental que os professores nela encontrem a 
integridade dos seus sentidos pessoais.  
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